
Espriu, el germa de la Maria Teresa, per comunicar-nos una
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Estimats úrsul i Zina:

Us escric per una qüestió delicada, que no m' atreviria a
plantejar-vos si no fos per l'amistat que ens uneix.

Fa uns quants dies que ens va telefonar a casa en Francesc

notícia inesperada i una mica estranya. Ja era tard, jo m'havia
ficat al llit i en Francesc va parlar amb la Rosa. Va dir-li que
hav í a rebut carta de Méxic, en la qual la seva germana Maria
Teresa li feia saber la proxima vinguda a Barcelona de la
Marianna, la filla de la Gloria. No sabia la data ni els motius

,del viatge, pero que la noia venia a viure a casa nostra.

La Rosa em va comunicar aquesta conversa l'endema al matí
i jo vaig trobar que tot plegat era ben absurd, per uns quants
motius. En primer lloc, perqué la cosa normal hauria estat que
ens ho d í guesssí n l'Arcadi o la Maria Teresa directament, per
carta o per teléfon, consultant la nostra opinió. En segon lloc,
resulta que la Maria <la filla de l'Arcadi-fill) ve a Barcelona
el dia 20 de desembre i ho vam saber perqué va telefonar des de
Londres a la Tessa, dient-li que es proposava hostatjar-se a casa
d'ella "durant uns quants mesos". Tampoc en aquest cas hi va
haver cap consulta prévia, i ocorre que la Tessa, des del !Inaixement del seu fill Marcel <que ara té sis mesos) , va ,
contractar els serveis d'una noia que l'ajuda, la Jana, que a més
és amiga de la família. La Tessa és professora a la Universitat
de Barcelona, dóna classes matí i tarda, i la Jana ha anat a
viure a casa d'ella; han disposat la cambra que tenien lliure per
a aquesta noia i ara el problema és de difícil solució. La Tessa
va dir a la Maria -en el transcurs de la conversa telefonica7 que
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podria allotjar-la fI nss al dia 10 del pr-c x í m mes de gener, pero
que més enlla d'aquesta data no sabia pas com resoldre-ho.

El cas de la Marianna, si és que realment té el proposit
de venir a casa -de la Rosa i meva- també ens planteja un seriós
problema. No hem dit tota la veritat a l'Arcadi i a la Maria
Teresa per estalviar-l os preocupaci ons, pero 1a Rosa esta
greument malalta. Des del mes d'abril proppassat fins ara ha
tingut dos infarts de miocardi, i en totes dues ocasions ha hagut
d'ésser internada en unitats de vigilancia intensiva, la primera
vegada a la Clínica Quirón, i la segona a la Clínic:a Sant Jordi.
Té una hipertensió arterial que l'obliga a un régim rigorós i,
així i tot, persis;teix. Ha perdut t.ota1ment la visió de 1-ull
dret i la de l'ull esquerre li disminueix en una progressió
constant. Gairebé no hi sent, perqué la seva afecció circulatoria
va afectar-li el nervi auditiu i no li poden corregir la sordesa
amb aparells. Tot a í xe ha canviat profundament la nostra vida,
sense comptar que jo pateixo, des de fa tres anys, d'una hérnia
d'esofag que no mata -diuen- pero és summament incomoda i sovint
molt desagradable: també m'obliga a una dieta limitada i a una
medicac:ió constant. Si a tot a í xó s'hi afegeix que jo tinc 78
anys i la Rosa 76, que estem r or-ca "avariats", es f á c í 1 de
cornprendre que ens trobern en males condicions per atendre tal com
es mereixen parents a casa

Tísner i la Llu~sa, ele Messeguer i ele
Francesc Espr';u l' la i

Jo seva esposa cone xen

No són excuses, úrsul i Zina. Tant de bo que fossin! El

ella faria qualsevol sacrifici per no contrariar a l¡Arcadi. Per6
j a esti.:; plenü.ffient segur que l' ArG!:.'l..di ha ,:;clmprendr6. ¡ que t!:.'l..mpaG
no faria mai res que pogués afectar negativament a la Rosa.

El que us dernano és que vosaltres, si coneixeu que és cert
el projectat viatge de la Ymria, feu conéixer el contingutn
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d'aquee;ta carta a l'Arcadi i a la Maria Teresa. És demanar-vos
molt, en sóc conscient, pero no se m'acut altra sortida. De fet
no sabem res en concret, perqué la conversa de la Rosa amb en
Francesc -si es té en compte la sordesa de la Rosa- no es de
fiar. L'end.emá mateix, al vespre i sense que ho sabés la Rosa,
vaig intentar telefonar a n'en Francesc, pero resulta que aquell
mateix dia se n'havien anat a Parí s. A mi em sobtaria mol t que
haguessin decidit alhora el viatge de la Maria i de la Marianna.
l. sobretot, que ens ho comu ní.qué esaí n d'una manera tan irregular.

En fi: perdoneu-roe i feu el que us serobli roés convenient.
Ho repeteixo: la Rosa no sap res d'aquesta carta. Avui mateix ero
deia que us hem d'escriure per felicitar-vos el Nadal, cosa que
faré dema mateix, coro si aquestes ratlles no existissiro.

Gracies per la vostra coroprensió, aroics, i una fortíssima
abra<;:ada.


